
 

Post-it plezier 
Plak post-its op de muur en haal ze er weer vanaf
Een post-it... weet jij wat het is? En wat kunnen we met een post-it doen? 
Plakken maar! 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Getallen, Sorteren 
en ordenen

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar)

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

Wat heb je nodig?
• (gekleurde) post-its
• eventueel stiften, kleurpotloden of krijtjes 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de fijne motoriek van het kind. Het kind haalt de post-its van de muur af en plakt 
ze daarna weer op. Speel je dit spel met een peuter, dan kun je er een spelletje van maken. Speel een 
spelletje op kleur of met getallen. Dit stimuleert de cognitieve ontwikkeling.

Informatie vooraf
Belangrijke voorbereiding
Zorg ervoor dat je over genoeg post-its beschikt en een muur hebt waar je deze post-its op kunt plakken. 
Bekijk even op welke muur de post-its het beste blijven plakken. Het advies is om een gladde muur uit te 
zoeken. 

Introduceer de activiteit
Ontdek samen de post-its voordat je de activiteit gaat uitvoeren. Wat is dit? Het is papier. Op papier kunnen 
we tekenen en schrijven. Laat het kind op een post-it kleuren en tekenen. Vervolgens haal je de post-it van 
het blokje af. De post-it plakt. Laat het kind de post-it voelen. Wat zouden we hiermee kunnen doen? 

 



 

Aan de slag! 
Leg uit dat jullie met de post-its een activiteit gaan doen. Plak samen de verschilllende post-its op de muur. 

Dreumes
Een dreumes mag de post-its ontdekken en zal de post-its van de muur halen en er weer opplakken. Dit kan 
een dreumes eindeloos herhalen. 

Peuter
Een peuter kun je meer uitdaging geven met dit spel. Werk bijvoorbeeld met kleuren en getallen. Je kunt 
werken met gekleurde post-its of je kunt bijvoorbeeld met een bepaalde kleur op de post-its kleuren. Geef 
vervolgens opdrachtjes aan de peuter. Zou jij alle blauwe post-it papiertjes van de muur willen halen? Zou 
jij alle gele post-its papiertjes van de muur willen halen?
Verder zou je bijvoorbeeld stippen op de post-its kunnen kleuren. Zodoende ga je met getallen werken. Kun 
jij de post-it vinden met 2 stippen? Bied hulp waar nodig is. 

Variatie
• Laat de kinderen in tweetallen met de post-its werken. Het ene kind kan dan het andere kind 

opdrachtjes geven. 'Pak alle rode post-its, pak de blauwe post-its'. Vervolgens plakken ze de post-its 
weer op de muur en draaien ze de rollen om.

• Plak verschillende post-its om een flesje heen en geef deze 'post-it toren' aan het kind. Het kind kan 
zo de post-its van het flesje afhalen en ook weer opplakken. 

Ter inspiratie
• https://youtu.be/wELfUWK-LGs

 



 

Bron: 
• https://www.teachinvestigateplay.com
• https://www.raisingdragons.com

 


